
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: farmárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kasarda Radovan, doc. Ing. PhD. (1974)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170001

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: farmárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kasarda Radovan, doc. Ing. PhD. (1974)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170004

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: hipológia
Číslo a názov študijného odboru: 4179 (6.1.2) Živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Halo Marko, Prof. Ing. PhD. (1967)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170003

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: hipológia
Číslo a názov študijného odboru: 4179 (6.1.2) Živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Halo Marko, Prof. Ing. PhD. (1967)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170006

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment rastlinnej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 4173 (6.1.5) Rastlinná produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Černý Ivan, doc. Ing. PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170005

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment rastlinnej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 4173 (6.1.5) Rastlinná produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Černý Ivan, doc. Ing. PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170008

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment živočíšnej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 4179 (6.1.2) Živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Strapák Peter, doc. Ing. PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170007

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment živočíšnej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 4179 (6.1.2) Živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Strapák Peter, doc. Ing. PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170016

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: špeciálne chovateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4179 (6.1.2) Živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gašparík Jozef, doc., Ing., CSc. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170015

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: špeciálne chovateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4179 (6.1.2) Živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gašparík Jozef, doc., Ing., CSc. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170010

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Macák Milan, Doc. Dr. Ing. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170009

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Macák Milan, Doc. Dr. Ing. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170012

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecné poľnohospodárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Tančin Vladimír, prof. Ing. DrSc. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecné poľnohospodárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Tančin Vladimír, prof. Ing. DrSc. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170014

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výživa ľudí
Číslo a názov študijného odboru: 4188 (6.1.12) Výživa
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Habánová Marta, Doc. Ing. PhD. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170013

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výživa ľudí
Číslo a názov študijného odboru: 4188 (6.1.12) Výživa
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Habánová Marta, Doc. Ing. PhD. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170018

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agroekológia
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Ložek Otto, prof. Ing. CSc. (1948)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170017

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agroekológia
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Ložek Otto, prof. Ing. CSc. (1948)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170020

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: genetické technológie v agrobiológii
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bežo Milan, Prof., RNDr., CSc. (1947)
Ražná Katarína, Doc., Ing. PhD. (1973)
Candrák Juraj, Doc., Ing. PhD (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčanie: Pre 2. stupeň štúdia postačuje jeden garant. Ako garant je akceptovaný len prof.

Bežo.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170019

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: genetické technológie v agrobiológii
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bežo Milan, Prof., RNDr., CSc. (1947)
Ražná Katarína, Doc., Ing. PhD. (1973)
Candrák Juraj, Doc., Ing. PhD (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčanie: Pre 2. stupeň štúdia postačuje jeden garant. Ako garant je akceptovaný len prof.

Bežo.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170022

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment rastlinnej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 4173 (6.1.5) Rastlinná produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pačuta Vladimír, prof. Ing. CSc. (1956)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170021

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment rastlinnej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 4173 (6.1.5) Rastlinná produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pačuta Vladimír, prof. Ing. CSc. (1956)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170024

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment živočíšnej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 4179 (6.1.2) Živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Debrecéni Ondrej, prof. Ing. CSc. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170023

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment živočíšnej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 4179 (6.1.2) Živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Debrecéni Ondrej, prof. Ing. CSc. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170034

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: špeciálne chovateľské odvetvia
Číslo a názov študijného odboru: 4179 (6.1.2) Živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Juraj Mlynek, Prof. Ing. CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170033

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: špeciálne chovateľské odvetvia
Číslo a názov študijného odboru: 4179 (6.1.2) Živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Juraj Mlynek, Prof. Ing. CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170026

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Lacko-Bartošová Magdaléna, prof. Ing. CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170025

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Číslo a názov študijného odboru: 4140 (6.1.1) Všeobecné poľnohospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Lacko-Bartošová Magdaléna, prof. Ing. CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170030

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výživa a ochrana rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 4173 (6.1.5) Rastlinná produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Cagáň Ľudovít, Prof. Ing. CSc. (1956)
Hudec Kamil, Doc. Ing. PhD. (1973)
Kováčik Peter, Prof. Ing. CSc. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčanie: Pre 2. stupeň štúdia postačuje jeden garant. Doc. Hudec garantovať nemôže - je na

funkčnom mieste docenta.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170029

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výživa a ochrana rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 4173 (6.1.5) Rastlinná produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Cagáň Ľudovít, Prof. Ing. CSc. (1956)
Hudec Kamil, Doc. Ing. PhD. (1973)
Kováčik Peter, Prof. Ing. CSc. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčanie: Pre 2. stupeň štúdia postačuje jeden garant. Doc. Hudec garantovať nemôže - je na

funkčnom mieste docenta.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170028

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výživa ľudí
Číslo a názov študijného odboru: 4188 (6.1.12) Výživa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Trakovická Anna, Prof. Ing. CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170027

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výživa ľudí
Číslo a názov študijného odboru: 4188 (6.1.12) Výživa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Trakovická Anna, Prof. Ing. CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170032

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výživa zvierat a krmivárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4188 (6.1.12) Výživa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bíro Daniel, Dr.h.c. prof. Ing. PhD. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170031

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výživa zvierat a krmivárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4188 (6.1.12) Výživa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bíro Daniel, Dr.h.c. prof. Ing. PhD. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170036

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrochémia a výživa rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 4103 (6.1.8) Agrochémia a výživa rastlín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováčik Peter, prof. Ing., CSc. (1963)
Slamka Pavol, doc. Ing., PhD. (1955)
Šimanský Vladimír, doc., Ing., PhD. (1976)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170035

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrochémia a výživa rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 4103 (6.1.8) Agrochémia a výživa rastlín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováčik Peter, prof. Ing., CSc. (1963)
Slamka Pavol, doc. Ing., PhD. (1955)
Šimanský Vladimír, doc., Ing., PhD. (1976)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170038

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia plodín a drevín
Číslo a názov študijného odboru: 4131 (6.1.9) Fyziológia plodín a drevín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Brestič Marian, prof., Ing., PhD. (1959)
Baranec Tibor, prof., RNDr., CSc. (1952)
Olšovská Katarína, doc., Ing., Phd. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170037

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia plodín a drevín
Číslo a názov študijného odboru: 4131 (6.1.9) Fyziológia plodín a drevín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Brestič Marian, prof., Ing., PhD. (1959)
Baranec Tibor, prof., RNDr., CSc. (1952)
Olšovská Katarína, doc., Ing., Phd. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170040

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ochrana rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 4197 (6.1.16) Ochrana rastlín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cagáň Ľudovít, prof., Ing., PhD. (1956)
Hudec Kamil, doc., Ing., PhD. (1973)
Macák Milan, doc. Ing., Dr. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170039

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ochrana rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 4197 (6.1.16) Ochrana rastlín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cagáň Ľudovít, prof., Ing., PhD. (1956)
Hudec Kamil, doc., Ing., PhD. (1973)
Macák Milan, doc. Ing., Dr. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170048

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: špeciálna rastlinná produkcia
Číslo a názov študijného odboru: 4177 (6.1.7) Špeciálna rastlinná produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pačuta Vladimír, prof., Ing., CSc. (1956)
Černý Ivan, doc., Ing., PhD. (1964)
Novák Ján, prof., Ing., CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170047

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: špeciálna rastlinná produkcia
Číslo a názov študijného odboru: 4177 (6.1.7) Špeciálna rastlinná produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pačuta Vladimír, prof., Ing., CSc. (1956)
Černý Ivan, doc., Ing., PhD. (1964)
Novák Ján, prof., Ing., CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170050

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: špeciálna živočíšna produkcia
Číslo a názov študijného odboru: 4183 (6.1.4) Špeciálna živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Debrecéni Ondrej, prof., Ing., CSc. (1950)
Strapák Peter, doc. Ing. PhD. (1965)
Vavrišinová Klára, doc. Ing. PhD. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170049

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: špeciálna živočíšna produkcia
Číslo a názov študijného odboru: 4183 (6.1.4) Špeciálna živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Debrecéni Ondrej, prof., Ing., CSc. (1950)
Strapák Peter, doc. Ing. PhD. (1965)
Vavrišinová Klára, doc. Ing. PhD. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170042

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná rastlinná produkcia
Číslo a názov študijného odboru: 4132 (6.1.6) Všeobecná rastlinná produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lacko-Bartošová Magdaléna, prof., Ing., CSc. (1953)
Ondrišík Peter, doc., Ing., PhD. (1957)
Chlpík Juraj, doc., Ing., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170041

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná rastlinná produkcia
Číslo a názov študijného odboru: 4132 (6.1.6) Všeobecná rastlinná produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lacko-Bartošová Magdaléna, prof., Ing., CSc. (1953)
Ondrišík Peter, doc., Ing., PhD. (1957)
Chlpík Juraj, doc., Ing., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170044

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná živočíšna produkcia
Číslo a názov študijného odboru: 4133 (6.1.3) Všeobecná živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mlynek Juraj, prof., Ing., CSc. (1954)
Toman Róbert, doc., Ing., Dr. (1967)
Kasarda Radovan, doc., Ing., PhD. (1974)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170043

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná živočíšna produkcia
Číslo a názov študijného odboru: 4133 (6.1.3) Všeobecná živočíšna produkcia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mlynek Juraj, prof., Ing., CSc. (1954)
Toman Róbert, doc., Ing., Dr. (1967)
Kasarda Radovan, doc., Ing., PhD. (1974)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170046

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výživa
Číslo a názov študijného odboru: 4188 (6.1.12) Výživa
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bíro Daniel, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1950)
Anna Trakovická, prof. Ing., CSc. (1954)
Šimko Milan, doc., Ing., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170045

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (704010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výživa
Číslo a názov študijného odboru: 4188 (6.1.12) Výživa
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bíro Daniel, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1950)
Anna Trakovická, prof. Ing., CSc. (1954)
Šimko Milan, doc., Ing., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170168

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrobiotechnológie /2014/
Číslo a názov študijného odboru: 4135 (6.1.18) Agrobiotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Urminská Dana, doc. RNDr. CSc. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170169

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agropotravinárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Mareček Ján, doc. Ing. PhD. (1974)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170162

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Javoreková Soňa, Doc., Ing., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170163

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná biológia /2014/
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Javoreková Soňa, Doc., Ing., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170170

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: bezpečnosť a kontrola potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Tančinová Dana, prof. Ing. PhD. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170171

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Tančinová Dana, prof. Ing. PhD. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170172

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: vinárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bojňanská Tatiana, doc. Ing. CSc. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170173

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: vinárstvo /2014/
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bojňanská Tatiana, doc. Ing. CSc. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170174

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrobiotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 4135 (6.1.18) Agrobiotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Gálová Zdenka, prof. RNDr. CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170164

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Massányi Peter, prof. MVDr. DrSc. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170165

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná biológia /2014/
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Massányi Peter, prof. MVDr. DrSc. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170176

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: bezpečnosť a kontrola potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Golian Jozef, prof. Ing. Dr., (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170175

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: bezpečnosť a kontrola potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Golian Jozef, prof. Ing. Dr., (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170177

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Golian Jozef, prof. Ing. Dr., (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170178

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technológia potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Čuboň Juraj, prof. Ing., CSc. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170180

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrobiotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 4135 (6.1.18) Agrobiotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kačániová Miroslava, Prof. Ing. PhD. (1971)
Gálová Zdenka, Prof. RNDr. CSc. (1954)
Chrenek Peter, prof. Ing. DrSc. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170179

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrobiotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 4135 (6.1.18) Agrobiotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kačániová Miroslava, Prof. Ing. PhD. (1971)
Gálová Zdenka, Prof. RNDr. CSc. (1954)
Chrenek Peter, prof. Ing. DrSc. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170166

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: molekulárna biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1502 (4.2.3) Molekulárna biológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Massányi Peter, Prof., MVDr., DrSc. (1968)
Lukáč Norbert, doc., Ing., PhD. (1969)
Javoreková Soňa, doc., Ing., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170167

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: molekulárna biológia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 1502 (4.2.3) Molekulárna biológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Massányi Peter, Prof., MVDr., DrSc. (1968)
Lukáč Norbert, doc., Ing., PhD. (1969)
Javoreková Soňa, doc., Ing., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170181

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technológia potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vollmannová Alena, Prof., RNDr., PhD. (1959)
Čuboň Juraj, Prof., Ing., CSc. (1957)
Golian Jozef, Prof., Ing., Dr. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170182

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva (704050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technológia potravín (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4170 (6.1.13) Spracovanie poľnohospodárskych produktov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vollmannová Alena, Prof., RNDr., PhD. (1959)
Čuboň Juraj, Prof., Ing., CSc. (1957)
Golian Jozef, Prof., Ing., Dr. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170052

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bielik Peter, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170051

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bielik Peter, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170054

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálna ekonomika a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Rajčániová Miroslava, doc. Ing., PhD. (1978)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170053

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálna ekonomika a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Rajčániová Miroslava, doc. Ing., PhD. (1978)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170055

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvantitatívne metódy v ekonómii
Číslo a názov študijného odboru: 6258 (3.3.24) Kvantitatívne metódy v ekonómii
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sojková Zlata, prof., Ing., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170057

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

UBREŽIOVÁ Iveta, prof. Ing. CSc. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170056

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

UBREŽIOVÁ Iveta, prof. Ing. CSc. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170059

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Číslo a názov študijného odboru: 6221 (3.3.17) Medzinárodné ekonomické vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pokrivčák Ján, prof., Ing., M.S., PhD. (1970)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170058

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Číslo a názov študijného odboru: 6221 (3.3.17) Medzinárodné ekonomické vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pokrivčák Ján, prof., Ing., M.S., PhD. (1970)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170061

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: obchodné podnikanie
Číslo a názov študijného odboru: 6262 (3.3.9) Obchodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Horská Elena, prof. Dr. Ing. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170060

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: obchodné podnikanie
Číslo a názov študijného odboru: 6262 (3.3.9) Obchodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Horská Elena, prof. Dr. Ing. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170063

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: účtovníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 6209 (3.3.12) Účtovníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Látečková Anna, Doc. Ing. PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170062

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: účtovníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 6209 (3.3.12) Účtovníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Látečková Anna, Doc. Ing. PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170065

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrárny obchod a marketing
Číslo a názov študijného odboru: 6280 (3.3.10) Obchod a marketing
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170064

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrárny obchod a marketing
Číslo a názov študijného odboru: 6280 (3.3.10) Obchod a marketing
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170068

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bielik Peter, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170067

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bielik Peter, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170066

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bielik Peter, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170069

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvantitatívne metódy v ekonómii
Číslo a názov študijného odboru: 6258 (3.3.24) Kvantitatívne metódy v ekonómii
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Sojková Zlata, prof., Ing., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170071

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

UBREŽIOVÁ Iveta, prof. Ing. CSc. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170070

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

UBREŽIOVÁ Iveta, prof. Ing. CSc. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170075

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrárny obchod a marketing
Číslo a názov študijného odboru: 6280 (3.3.10) Obchod a marketing
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD. (1953)
Horská Elena, prof. Dr. Ing. (1969)
Bartová Ľubica, doc. Ing., PhD. (1960)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170074

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrárny obchod a marketing
Číslo a názov študijného odboru: 6280 (3.3.10) Obchod a marketing
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD. (1953)
Horská Elena, prof. Dr. Ing. (1969)
Bartová Ľubica, doc. Ing., PhD. (1960)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170073

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrárny obchod a marketing
Číslo a názov študijného odboru: 6280 (3.3.10) Obchod a marketing
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD. (1953)
Horská Elena, prof. Dr. Ing. (1969)
Bartová Ľubica, doc. Ing., PhD. (1960)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170072

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: agrárny obchod a marketing
Číslo a názov študijného odboru: 6280 (3.3.10) Obchod a marketing
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD. (1953)
Horská Elena, prof. Dr. Ing. (1969)
Bartová Ľubica, doc. Ing., PhD. (1960)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170079

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

BIELIK Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. (1952)
UBREŽIOVÁ Iveta, prof. Ing., CSc. (1963)
ZENTKOVÁ Iveta, doc. Ing., CSc. (1956)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170078

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

BIELIK Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. (1952)
UBREŽIOVÁ Iveta, prof. Ing., CSc. (1963)
ZENTKOVÁ Iveta, doc. Ing., CSc. (1956)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170077

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

BIELIK Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. (1952)
UBREŽIOVÁ Iveta, prof. Ing., CSc. (1963)
ZENTKOVÁ Iveta, doc. Ing., CSc. (1956)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170076

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

BIELIK Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. (1952)
UBREŽIOVÁ Iveta, prof. Ing., CSc. (1963)
ZENTKOVÁ Iveta, doc. Ing., CSc. (1956)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170083

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Číslo a názov študijného odboru: 6203 (3.3.11) Odvetvové a prierezové ekonomiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pokrivčák Ján, prof. Ing., M.S. PhD. (1970)
Sojková Zlata, prof. Ing., CSc. (1954)
Qineti Artan, doc. Ing., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170082

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Číslo a názov študijného odboru: 6203 (3.3.11) Odvetvové a prierezové ekonomiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pokrivčák Ján, prof. Ing., M.S. PhD. (1970)
Sojková Zlata, prof. Ing., CSc. (1954)
Qineti Artan, doc. Ing., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170081

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Číslo a názov študijného odboru: 6203 (3.3.11) Odvetvové a prierezové ekonomiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pokrivčák Ján, prof. Ing., M.S. PhD. (1970)
Sojková Zlata, prof. Ing., CSc. (1954)
Qineti Artan, doc. Ing., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170080

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu (704020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Číslo a názov študijného odboru: 6203 (3.3.11) Odvetvové a prierezové ekonomiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pokrivčák Ján, prof. Ing., M.S. PhD. (1970)
Sojková Zlata, prof. Ing., CSc. (1954)
Qineti Artan, doc. Ing., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170204

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Eliáš Pavol, prof. RNDr. CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170203

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Eliáš Pavol, prof. RNDr. CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170202

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Eliáš Pavol, prof. RNDr. CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170201

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Eliáš Pavol, prof. RNDr. CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170186

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálny rozvoj a politiky EÚ
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fáziková Mária, doc. Ing. CSc. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170185

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálny rozvoj a politiky EÚ
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fáziková Mária, doc. Ing. CSc. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170184

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálny rozvoj a politiky EÚ
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fáziková Mária, doc. Ing. CSc. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170183

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálny rozvoj a politiky EÚ
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fáziková Mária, doc. Ing. CSc. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170189

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Jarábková Jana (do 31.8.), doc. Ing. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170188

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Jarábková Jana (do 31.8.), doc. Ing. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170187

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Jarábková Jana (do 31.8.), doc. Ing. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170208

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Eliáš Pavol, prof. RNDr. CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170207

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Eliáš Pavol, prof. RNDr. CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170206

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Eliáš Pavol, prof. RNDr. CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170205

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Eliáš Pavol, prof. RNDr. CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170193

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Schwarcz Pavol, prof. Ing. PhD. (1978)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170192

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Schwarcz Pavol, prof. Ing. PhD. (1978)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170191

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Schwarcz Pavol, prof. Ing. PhD. (1978)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170190

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Schwarcz Pavol, prof. Ing. PhD. (1978)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170196

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bandlerová Anna, Prof. JUDr. PhD. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170195

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bandlerová Anna, Prof. JUDr. PhD. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170194

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bandlerová Anna, Prof. JUDr. PhD. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170210

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálny manažment
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Eliáš Pavol, prof. RNDr. CSc. (1949)
Šiška Bernard, prof. RNDr. PhD. (1959)
Fehér Alexander, doc. Ing. PhD (1967)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-A5 - 1. Garant je významným európskym ekológom a ekofyziológom (42 ved. článkov vo

WOS). Za posledných 6 rokov absentujú publikácie kategórie A. Je potrebné zvýšiť výstupy tejto
kategórie.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170209

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálny manažment
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Eliáš Pavol, prof. RNDr. CSc. (1949)
Šiška Bernard, prof. RNDr. PhD. (1959)
Fehér Alexander, doc. Ing. PhD (1967)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - Garant je významným európskym ekológom a ekofyziológom (42 ved. článkov vo

WOS). Za posledných 6 rokov absentujú publikácie kategórie A. Je potrebné zvýšiť výstupy tejto
kategórie.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170200

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: integrovaný rozvoj vidieka
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bandlerová Anna, prof. JUDr. PhD. (1949)
Schwarcz Pavol, prof. Ing. PhD. (1978)
Jarábková Jana, doc. Ing. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170199

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: integrovaný rozvoj vidieka
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bandlerová Anna, prof. JUDr. PhD. (1949)
Schwarcz Pavol, prof. Ing. PhD. (1978)
Jarábková Jana, doc. Ing. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170198

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: integrovaný rozvoj vidieka
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bandlerová Anna, prof. JUDr. PhD. (1949)
Schwarcz Pavol, prof. Ing. PhD. (1978)
Jarábková Jana, doc. Ing. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170197

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (704060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: integrovaný rozvoj vidieka
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bandlerová Anna, prof. JUDr. PhD. (1949)
Schwarcz Pavol, prof. Ing. PhD. (1978)
Jarábková Jana, doc. Ing. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170140

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: krajinná a záhradná architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 4121 (6.1.17) Krajinná a záhradná architektúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Feriancová Ľubica, Prof. Ing., PhD. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
ŠDŠ pre dennú formu štúdia zodpovedá nárokom pre výkon povolania (podrobnosti uvedené v

podkladoch pre vyhodnotenie kritériá KSP-B3).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170138

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: krajinné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Igaz, Dušan, Doc. Ing., PhD. (1971)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170137

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: krajinné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Igaz, Dušan, Doc. Ing., PhD. (1971)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170139

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradná a krajinná architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 4121 (6.1.17) Krajinná a záhradná architektúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Feriancová Ľubica, Prof. Ing., PhD. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Jedná sa o ŠP, ktorý bude nahradený novým študijným programom so ŠDŠ 4 roky vzhľadom na

požiadavku komory architektov (European Federation for Landscape Architecture a European Council
of Landscape Architecture Schools).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170142

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4142 (6.1.10) Záhradníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hegedűsová Alžbeta, Prof. RNDr. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170141

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4142 (6.1.10) Záhradníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hegedűsová Alžbeta, Prof. RNDr. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170144

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: biotechnika parkových a krajinných úprav
Číslo a názov študijného odboru: 4121 (6.1.17) Krajinná a záhradná architektúra
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Paganová Viera, Prof. Ing. PhD. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170143

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: biotechnika parkových a krajinných úprav
Číslo a názov študijného odboru: 4121 (6.1.17) Krajinná a záhradná architektúra
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Paganová Viera, Prof. Ing. PhD. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170146

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: krajinné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Streďanská, Anna, Prof. Ing., PhD. (1948)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP - A6 - rok narodenia garanta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170145

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: krajinné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Streďanská, Anna, Prof. Ing., PhD. (1948)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170147

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradná a krajinná architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 4121 (6.1.17) Krajinná a záhradná architektúra
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Feriancová Ľubica, Prof. Ing., PhD. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170149

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4142 (6.1.10) Záhradníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hegedűsová Alžbeta, Prof. RNDr. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170148

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4142 (6.1.10) Záhradníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hegedűsová Alžbeta, Prof. RNDr. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170153

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: krajinné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Streďanská Anna, Prof. Ing., PhD. (1948)
Igaz, Dušan, Doc. Ing., PhD. (1971)
Halaj, Peter, Doc. Ing., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170152

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: krajinné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Streďanská Anna, Prof. Ing., PhD. (1948)
Igaz, Dušan, Doc. Ing., PhD. (1971)
Halaj, Peter, Doc. Ing., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170151

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: krajinné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Streďanská Anna, Prof. Ing., PhD. (1948)
Igaz, Dušan, Doc. Ing., PhD. (1971)
Halaj, Peter, Doc. Ing., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170150

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: krajinné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Streďanská Anna, Prof. Ing., PhD. (1948)
Igaz, Dušan, Doc. Ing., PhD. (1971)
Halaj, Peter, Doc. Ing., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170157

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradná a krajinná architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 4121 (6.1.17) Krajinná a záhradná architektúra
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Feriancová Ľubica, Prof. Ing., PhD. (1954)
Paganová Viera, Prof. Ing., PhD. (1968)
Štěpánková Roberta, Doc. Ing. arch., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170156

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradná a krajinná architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 4121 (6.1.17) Krajinná a záhradná architektúra
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Feriancová Ľubica, Prof. Ing., PhD. (1954)
Paganová Viera, Prof. Ing., PhD. (1968)
Štěpánková Roberta, Doc. Ing. arch., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170155

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradná a krajinná architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 4121 (6.1.17) Krajinná a záhradná architektúra
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Feriancová Ľubica, Prof. Ing., PhD. (1954)
Paganová Viera, Prof. Ing., PhD. (1968)
Štěpánková Roberta, Doc. Ing. arch., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170154

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradná a krajinná architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 4121 (6.1.17) Krajinná a záhradná architektúra
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Feriancová Ľubica, Prof. Ing., PhD. (1954)
Paganová Viera, Prof. Ing., PhD. (1968)
Štěpánková Roberta, Doc. Ing. arch., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170161

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4142 (6.1.10) Záhradníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hegedűsová Alžbeta, Prof. RNDr., PhD. (1953)
Valšíková Magdaléna, Prof. Ing., PhD. (1947)
Paulen Oleg, Doc. Ing., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170160

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4142 (6.1.10) Záhradníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hegedűsová Alžbeta, Prof. RNDr., PhD. (1953)
Valšíková Magdaléna, Prof. Ing., PhD. (1947)
Paulen Oleg, Doc. Ing., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170159

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4142 (6.1.10) Záhradníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hegedűsová Alžbeta, Prof. RNDr., PhD. (1953)
Valšíková Magdaléna, Prof. Ing., PhD. (1947)
Paulen Oleg, Doc. Ing., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170158

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (704040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: záhradníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4142 (6.1.10) Záhradníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hegedűsová Alžbeta, Prof. RNDr., PhD. (1953)
Valšíková Magdaléna, Prof. Ing., PhD. (1947)
Paulen Oleg, Doc. Ing., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170084

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Palková Zuzana, doc. Ing. PhD. (1971)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
AK vyhodnotila názov ŠP ako neadekvátny, pretože obsahuje názov ŠO (informačné systémy)

ktorý patrí do oblasti výskumu 16. AK odporúča tento nedostatok odstrániť vypustením z názvu ŠP
slovo "nformačné" a ponechať v názve iba "riadiace systémy..." AK súhlasila s doterajším názvom Š len
pre existujúce ŠP.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170088

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1955)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170087

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1955)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170126

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažérstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubec Jozef, prof. Ing. CSc. (1948)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1948 (do konca augusta).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170128

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažérstvo kvality produkcie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubec Jozef, prof. Ing. CSc. (1948)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170127

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažérstvo kvality produkcie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubec Jozef, prof. Ing. CSc. (1948)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170092

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďuďák Jozef, doc. Ing. CSc. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170091

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďuďák Jozef, doc. Ing. CSc. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170090

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďuďák Jozef, doc. Ing. CSc. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170089

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďuďák Jozef, doc. Ing. CSc. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170093

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: poľnohospodárska technika
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Angelovič Marek, doc.Ing.PhD. (1957)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170094

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

RUSNÁK Juraj, prof., Ing., PhD. (1951)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170096

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: prevádzka dopravných a manipulačných strojov (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Rusnák Juraj, prof. Ing. PhD. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170095

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: prevádzka dopravných a manipulačných strojov (2015)
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Rusnák Juraj, prof. Ing. PhD. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170129

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: prevádzková bezpečnosť techniky
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1955)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant študijného programu nezískal titul profesor v študijnom odbore 5.2.57. kvalita

produkcie, resp. v príbuznom študijnom odbore a je na funkčnom mieste v študijnom odbore, ktorý nie
je príbuzným študijnému odboru, v ktorom je návrh na akreditovanie študijného programu. KSP-B1
Študijný program vrátane jeho názvu nenapĺňa obsah študijného odboru 5.2.57. kvalita produkcie.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170086

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadiace systémy vo výrobnej technike
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubý Dušan, prof. Ing. PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
AK vyhodnotila pôvodný názov ŠP "informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" ako

nezodpovedajúci , pretože obsahuje názov ŠO (informačné systémy) ktorý patrí do oblasti výskumu 16.
VŠ požiadala o prehodnotenie tejto požiadavky vo svojom vyjadrení, avšak AK tejto požiadavke
nevyhovela a odsúhlasila ŠP s upraveným názvom ako nový ŠP.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170085

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadiace systémy vo výrobnej technike
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubý Dušan, prof. Ing. PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
AK vyhodnotila pôvodný názov ŠP "informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" ako

nezodpovedajúci , pretože obsahuje názov ŠO (informačné systémy) ktorý patrí do oblasti výskumu 16.
VŠ požiadala o prehodnotenie tejto požiadavky vo svojom vyjadrení, avšak AK tejto požiadavke
nevyhovela a odsúhlasila ŠP s upraveným názvom ako nový ŠP.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170099

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technika pre biosystémy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Štefan Mihina, prof. Ing. PhD. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170098

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technika pre biosystémy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Štefan Mihina, prof. Ing. PhD. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170097

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technika pre obnoviteľné zdroje energie
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gaduš Ján, prof. Ing. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170101

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technika pre odpadové hospodárstvo (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gálik Roman, doc. Ing. PhD. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170100

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technika pre odpadové hospodárstvo (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gálik Roman, doc. Ing. PhD. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170102

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výrobná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Opáth Rudolf, doc. Ing. CSc. (1952)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170103

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubý Dušan, prof. Ing. PhD. (1958)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
AK vyhodnotila názov ŠP ako neadekvátny, pretože obsahuje názov ŠO (informačné systémy)

ktorý patrí do oblasti výskumu 16. AK odporúča tento nedostatok odstrániť vypustením z názvu ŠP
slovo "nformačné" a ponechať v názve iba "riadiace systémy..." AK súhlasila s návrhom VŠ ponechať
tento názov len pri existujúcich ŠP.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170107

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1955)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170106

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1955)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170130

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvalita produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubec Jozef, prof. Ing. CSc. (1948)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Personálne zabezpečenie a publikačná činnosť garanta neutvára podmienky rozvoja

študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170132

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvalita produkcie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubec Jozef, prof. Ing. CSc. (1948)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritérium KSP-A6 * personálne zabezpečenie a publikačná činnosť garanta neutvára podmienky

rozvoja študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170131

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvalita produkcie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubec Jozef, prof. Ing. CSc. (1948)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritérium KSP-A6 * personálne zabezpečenie a publikačná činnosť garanta neutvára podmienky

rozvoja študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170108

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: poľnohospodárska technika
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Rataj Vladimír, prof. Ing. PhD. (1952)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170110

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: poľnohospodárska technika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Rataj Vladimír, prof. Ing. PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170109

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: poľnohospodárska technika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Rataj Vladimír, prof. Ing. PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170111

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: prevádzka dopravných strojov a zariadení
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Rusnák Juraj, prof. Ing. PhD. (1951)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170113

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: prevádzka dopravných strojov a zariadení (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Rusnák Juraj, prof. Ing. PhD. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170112

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: prevádzka dopravných strojov a zariadení (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Rusnák Juraj, prof. Ing. PhD. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170105

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadiace systémy vo výrobnej technike
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubý Dušan, prof. Ing. PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
AK vyhodnotila pôvodný názov ŠP "informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" ako

nezodpovedajúci , pretože obsahuje názov ŠO (informačné systémy) ktorý patrí do oblasti výskumu 16.
VŠ požiadala o prehodnotenie tejto požiadavky vo svojom vyjadrení, avšak AK tejto požiadavke
nevyhovela a odsúhlasila ŠP s upraveným názvom ako nový ŠP.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170104

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadiace systémy vo výrobnej technike (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubý Dušan, prof. Ing. PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
AK vyhodnotila pôvodný názov ŠP "informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" ako

nezodpovedajúci , pretože obsahuje názov ŠO (informačné systémy) ktorý patrí do oblasti výskumu 16.
VŠ požiadala o prehodnotenie tejto požiadavky vo svojom vyjadrení, avšak AK tejto požiadavke
nevyhovela a odsúhlasila ŠP s upraveným názvom ako nový ŠP.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170133

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1955)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant študijného programu nezískal titul profesor v študijnom odbore 5.2.57. kvalita

produkcie, resp. v príbuznom študijnom odbore a je na funkčnom mieste v študijnom odbore, ktorý nie
je príbuzným študijnému odboru, v ktorom je návrh na akreditovanie študijného programu. KSP-B1
Študijný program vrátane jeho názvu nenapĺňa obsah študijného odboru 5.2.57. kvalita produkcie.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170115

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technika pre biosystémy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Štefan Mihina, prof. Ing. PhD. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170114

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technika pre biosystémy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Štefan Mihina, prof. Ing. PhD. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170116

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: dopravné stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Rusnák Juraj, prof. Ing. PhD. (1951)
Vozárová Vlasta, doc. Ing. PhD. (1960)
Radomír Majdan, doc. Ing. PhD. (1981)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170118

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: dopravné stroje a zariadenia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Rusnák Juraj, prof., Ing., PhD. (1951)
Vozárová Vlasta, doc., Ing., PhD. (1960)
Radomír Majdan, doc., Ing., PhD. (1981)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170117

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: dopravné stroje a zariadenia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Rusnák Juraj, prof., Ing., PhD. (1951)
Vozárová Vlasta, doc., Ing., PhD. (1960)
Radomír Majdan, doc., Ing., PhD. (1981)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170134

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvalita produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubec Jozef, prof. Ing. CSc. (1948)
Čičo Peter, doc. Ing., CSc. (1953)
Kotus Martin, doc. Ing., PhD. (1976)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Personálne zabezpečenie a publikačná činnosť garanta a spolugarantov neutvárajú

podmienky rozvoja študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170136

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvalita produkcie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubec Jozef, prof. Ing., CSc. (1948)
Čičo Peter, doc. Ing., CSc. (1953)
Kotus Martin, doc. Ing., PhD. (1976)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritérium KSP-A6 * personálne zabezpečenie a publikačná činnosť garanta a spolugarantov

neutvárajú podmienky rozvoja študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170135

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: kvalita produkcie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubec Jozef, prof. Ing., CSc. (1948)
Čičo Peter, doc. Ing., CSc. (1953)
Kotus Martin, doc. Ing., PhD. (1976)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritérium KSP-A6 * personálne zabezpečenie a publikačná činnosť garanta a spolugarantov

neutvárajú podmienky rozvoja študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170120

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadiace systémy vo výrobnej technike
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubý Dušan, prof. Ing. PhD. (1958)
Palková Zuzana, doc. Ing. PhD. (1971)
Rédl Jozef, doc. Ing. PhD. (1970)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
AK vyhodnotila pôvodný názov ŠP "informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" ako

nezodpovedajúci , pretože obsahuje názov ŠO (informačné systémy) ktorý patrí do oblasti výskumu 16.
VŠ požiadala o prehodnotenie tejto požiadavky vo svojom vyjadrení, avšak AK tejto požiadavke
nevyhovela a odsúhlasila ŠP s upraveným názvom ako nový ŠP.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170119

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadiace systémy vo výrobnej technike
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hrubý Dušan, prof. Ing. PhD. (1958)
Palková Zuzana, doc. Ing. PhD. (1971)
Rédl Jozef, doc. Ing. PhD. (1970)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
AK vyhodnotila pôvodný názov ŠP "informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" ako

nezodpovedajúci , pretože obsahuje názov ŠO (informačné systémy) ktorý patrí do oblasti výskumu 16.
VŠ požiadala o prehodnotenie tejto požiadavky vo svojom vyjadrení, avšak AK tejto požiadavke
nevyhovela a odsúhlasila ŠP s upraveným názvom ako nový ŠP.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170121

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 4111 (6.1.14) Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tkáč Zdenko, prof., Ing., PhD. (1974)
Findura Pavol, doc., Ing., PhD. (1975)
Pogran Štefan, doc., Ing., CSc. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170123

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4111 (6.1.14) Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tkáč Zdenko, prof., Ing., PhD. (1974)
Findura Pavol, doc., Ing., PhD. (1975)
Pogran Štefan, doc., Ing., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170122

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 4111 (6.1.14) Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tkáč Zdenko, prof., Ing., PhD. (1974)
Findura Pavol, doc., Ing., PhD. (1975)
Pogran Štefan, doc., Ing., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170125

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výrobné technológie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1955)
Korenko Maroš, doc., Ing., PhD. (1974)
Žarnovský Jozef, doc., Ing., PhD. (1971)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 221/2014-AK / #1170124

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (704000000)

Fakulta: Technická fakulta (704030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: výrobné technológie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kročko Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1955)
Korenko Maroš, doc., Ing., PhD. (1974)
Žarnovský Jozef, doc., Ing., PhD. (1971)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .


